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Høringssvar: Forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven 
 
ANSA - Organisasjonen for norske studenter i utlandet ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill 
til Høring om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven. 
 
Ettersom ANSA er en organisasjon av og for norske studenter som studerer i utlandet vil vi kun fokusere på 
de elementene i forslaget som går på internasjonalisering. 
 
Til punkt 4. Krav om lovlig opphold som vilkår for studierett og forslaget til ny § 3-6 åttende ledd 
 
ANSA vil starte med å presisere at vi anser det som selvsagt at man skal ha lovlig opphold i landet for å 
kunne studere ved et universitet eller en høyskole i Norge, på samme måte som norske studenter i utlandet 
har lovlig opphold i sitt studieland. Samtidig vil vi påpeke at regjeringen i sin politiske plattform skriver at «I et 
globalt arbeidsmarked har det stor verdi at norske studenter tar hele eller deler av utdanningen i utlandet, og 
at utenlandske studenter kommer til norske utdanningsinstitusjoner»1 (vår kursivering). 
 
Dersom målsetningen om at utenlandske studenter skal komme til norske utdanningsinstitusjoner i større 
antall enn de gjør i dag skal oppfylles er det avgjørende at staten ikke legger unødvendige byråkratiske 
hindre i veien. Vi støtter her blant annet høringssvaret fra Abelia som sier at «studenter og vitenskapelige 
ansatte med utenlandsk opphav gir positive impulser til norske læresteder og bidrar til at disse hevder seg 
bedre innenfor et utdanningsmarked som i økende grad blir internasjonalt. Det er derfor ønskelig med flere 
internasjonale studenter ved norske læresteder.» 
 
Som departementet skriver i høringen kreves det i dag ikke oppholdstillatelse for å studere inntil tre måneder 
i Norge, og «Utlendinger som har rett til å søke om oppholdstillatelse fra Norge, har lovlig opphold i landet 
mens søknaden er til behandling». 
 
Vi deler også Abelias og NSOs bekymringer om forutsigbarhet, og slutter oss til Abelias kommentar om at 
«Man må unngå unødig tidsbruk og usikkerhet rundt mulighet til å fullføre påbegynte studier. Åpne og ryddige 
søknadsprosesser for opphold må ligge til grunn for å sikre rettssikkerheten til studentene. Avslag på opphold 
må derfor kunne begrunnes slik at det kan etterprøves. Kriterier for oppholdstillatelse må være åpen og lett 
tilgjengelig for studenter som ønsker å søke seg studieplass i Norge.» 
 
I forslaget til ny § 3-6 åttende ledd skriver departementet at «For å få studierett må studenten ha lovlig opphold 
i Norge.» Vi mener denne ordlyden ikke samstemmer med forslaget slik det ellers er beskrevet i høringen. For 
personer som kan oppholde seg inntil tre måneder i Norge uten å søke oppholdstillatelse mener vi det bør 
være tilstrekkelig at de søker etter at de har kommet til Norge, og at det dermed ikke bør være et krav om 
lovlig opphold for å få studierett, men for å beholde studieretten. Derav finner vi det mer naturlig at studieretten 
trekkes tilbake dersom studenten ikke får lovlig opphold i Norge, heller enn at studenten må ha lovlig opphold 
for å få studierett. 

                                                   
1 Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, Sundvollen, 7. oktober 2013, s. 57 
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ANSA foreslår derfor at departementet følger Abelias forslag og heller benytter følgende ordlyd i ny § 3-6 
åttende ledd: 
 
Institusjoner under denne lov kan hente opplysninger om oppholdsstatus fra utlendingsmyndighetene. 
Studieretten skal trekkes tilbake hvis det viser seg at studenten ikke har lovlig opphold i Norge. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Jakob Aure (sign.) 
President, ANSA 

Øystein Holm-Haagensen (sign.) 
Rådgiver, ANSA 
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